
P/////ACT VELCRO

Klitteband

Houten lamel met klitten-
band, 121 mm x 46 mm.

P/////AKT VELCRO

Een opvallende gevel. Niet in drukte, niet in 
ontwerp, maar in effect en praktijk. Voor de 
hand liggend is het ontwerp van de zwart 
gebeitste gewolmaniseerde lamellen (121 
mm x 46 mm), als een uitvergroting van 
het logo, zoals ook al de onderkant van de 
gevel dit logo heeft gekregen. Echter zijn de 
lamellen drager van een praktische toplaag 
van zwart klittenband. Daarnaast is het 
motief herkenbaar, in het oog springend en 
heeft het een aandachttrekkend effect door 
dat de lamellen tijdens het langslopen of 
het langs het gebouw bewegen een optisch 
effect vertonen. Recht op de gevel kijkend 
zie je de oude gevel door de lamellen heen; 
hoe sterker de hoek waaronder men kijkt, 

hoe meer de gevel dichtslibt en zwart wordt.

De gestreepte klittenbandgevel is 
herkenbaar, opvallend en praktisch. De 
gevel biedt totale vrijheid om alles wat je kunt 
bedenken te etaleren op de gevel. Door altijd 
een set letters en cijfers met klittenband te 
hebben, kun je te allen tijde tekst op de gevel 
plaatsen. De gevel heeft veel potentiele 
speelsheid in zich. Je kunt er spellen op 
spelen met grote ballen die blijven plakken. 
Alles met klittenband kan erop en eraf.  

De gunstig geprijsde zwarte lamellen 
zijn eenvoudig op de trespabeplating te 
bevestigen. De lamellen lopen door over 
de ramen [indien deze zoals vermoedt 
naar binnen open gaan], zodat er een sterk 

eenduidig beeld ontstaat. De lamellen 
zorgen dan voor een bescherming tegen 
de zon, waardoor de zonneschermen  niet 
meer nodig zijn. 

De gewenste differentiatie tussen de 
twee gebouwen die geforceerd waren 
samengevoegd door de witte trespa 
platen, zullen subtiel worden gescheiden 
door een verschil in patroon van de 
strepen. Het patroon kan worden 
gespiegeld en vergroot of verkleind.

De entree dient in contrast met de gevel, 
die in elke gewenste gradatie kan etaleren 
en verleiden, zijn soberheid te bewaren. 
Een morsige kleine deur geeft des te 
meer dramatiek aan de entree naar het 
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steriel witte industriële pand. De 
pretentieloze deur met daarboven 
een ouderwetse lichtbak 
heeft een bijzondere, lichtelijk 
underground achtige sfeer om 
zich heen hangen. Met een simpel 
gebaar zoals het branden van de 
lichtbaklamp of een neon-open-
lamp wordt aangegeven dat p/////
act open is. Indien de tocht van 
buiten een probleem is, zal een 
strakke glazen hal die de ruimte 
inkomt een goede oplossing zijn. 
Wellicht kan in het glas een gat 
zitten voor een transparante 
kaartverkoop. 
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